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Oud Tour Professional Marjan de Boer wordt kunstenares

‘Putten is niet sexy’
Door: Adrienne van der Smagt
Amsterdam - Met haar frisse uitstraling loopt oud tour professional Marjan de Boer het clubhuis van Amstelborgh binnen. Ze lacht hartelijk en
vertelt open over haar jaren als professional. Volgend jaar is ze 25 jaar
professional golfster en speelt ze 30
jaar golf. De Boer was de eerste Nederlandse speelster op de Europese tour.
Ze keek haar ogen uit. Als verlegen
meisje uit het Friese Drachten moest
ze zich staande houden in de wereld
van het prof golf.
Als hockeytalent stond De Boer elke
week op het veld met een team meiden.
Toch kreeg ze op den duur interesse voor
golf. Voor iemand die professional is geworden, begon De Boer laat. Haar ouders gaven haar in 1979 met sinterklaas
een paar golﬂessen, waarin haar vader in
het gedicht had gezet: “Misschien word
je wel in woorden de Nancy Lopez van
het Noorden”.
Pas op haar achttiende bleek hoe talentvol en bijzonder De Boer was. Op
golfclub Lauswolt in Beesterzwaag bij
Drachten werd ze ontdekt. Zelf had ze
het niet zo in de gaten: “Ik was nogal naief, ik kom natuurlijk uit het noorden en
daar zijn mensen nu eenmaal wat anders,
rustiger en bescheidener. De meiden met
wie ik naar toernooien ging, waren veel
wereldser, assertiever.

Marjan de Boer als Pro in 1985

Hongkong
Ik heb veel lol gehad in mijn projaren.
Toen ik 23 jaar was vertegenwoordigde
ik Nederland in het World Team Championship in Hongkong. Dat was natuurlijk een enorme ervaring. Ik keek naar de
baan en dacht, met dezelfde slagen als in
Nederland mijn rondes te kunnen spelen.
Alleen had ik nog nooit op het koekoeie
gras (heel stug gras, red.) gespeeld. Ik
zag de andere meiden met sandwedges
vlak buiten de green volle slagen maken,
terwijl ik de bal simpel met een chip and
run probeerde te spelen. Ik dacht wat
zijn ze aan het doen? Ze spelen met de
verkeerde club. Ik begreep er niets van.

schilderijtje van mij hangen.’’ De Boer
stelt niet alleen haar werk ten toon op exposities, ze gaat ook naar golfclubs toe
om haar werk te laten zien. Golfclubs
vinden het een leuke gedachte dat ze een
schilderij in huis hebben van een oudpro.
De Boer heeft tijdelijk Nederland verruild voor Duitsland. Haar man is daar
gelegerd voor de Nederlandse Defensie.
Het is er goed toeven, vindt ze, vooral de
enorme ruimte doet haar goed. De Boer
heeft tijd om veel te schilderen en na te
denken wat ze met haar schat aan ervaringen kan doen.

Clubhuis van de Golf & Country Club Lauswolt in Friesland

Totdat ik zelf de baan inging. Het was
gras was heel taai. De bal leek prima te
liggen maar het gras was zo stug dat je
alleen met een sandwedge er doorheen
kon slaan. Niemand had mij iets verteld,
ik had met andere clubs moeten spelen,
ik moest het allemaal zelf ontdekken.’’
De Boer is er niet rouwig om. Ze heeft
mooie jaren gehad en heeft zich sinds
een aantal jaren toegelegd op schilderen.
Desondanks had ze graag pro geworden
in deze moderne tijd. De Boer: “De sponsoring vandaag de dag helpt veel golfers
vooruit. Dat is een heel groot voordeel
in tegenstelling tot mijn tijd. Natuurlijk
verdiende ik wel geld, maar je moest wel
alles plannen en overal over nadenken.
Ik was bloedserieus en trainde keihard.
Dat begrepen niet veel mensen, zeker
toen golf nog geen volkssport was. Mijn
ouders hoopten altijd nog dat ik chirurg
zou worden. Stond ik ergens in de wereld enorm mijn best te doen op de Tour,
belde mijn moeder na aﬂoop en zei ze
,,Wanneer ga je nou eens echt werken.’’
Confrontatie
De Boer: “Soms ben ik weleens jaloers
op de huidige generatie. Het is echt allemaal beter geworden. Er is meer geld en
aandacht, maar vooral veel begeleiding.
Zowel op sportief niveau als mentaal.
Dat sterker worden door speciﬁek golf
ﬁtness is geloof ik voor mij een ontbrekende schakel geweest. Er wordt nu ook
meer en beter nagedacht over golf.
Maar uiteindelijk gaat het met golf om de
confrontatie met jezelf. Een goede golfer
vergeet meteen en denkt niet in de toekomst. Het is dat ene moment. De confrontatie maakt je weerbaar. Je hebt niet
voldoende aan je eigen passie als je geen
tegenslagen kunt incasseren.’’
De golfster uit het noorden weet als geen
ander hoe belangrijk putten is. Uiteindelijk weet iedereen dat wel, maar ernaar
handelen is nog wat anders, vindt De
Boer: “Nederland is slecht in putten. Ook

in onderricht. Er wordt veel te weinig
aandacht aan besteed. Je ziet het op driving ranges, honderden mensen die elke
keer maar weer emmers vol ballen wegslaan en daarna de baan ingaan. Putten
vereist techniek, concentratie en gevoel.
Daar zou je elke dag op moeten trainen.
Het is jammer, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat putten niet sexy is.’’
De Boer stopte in 2001 met haar baan als
touring professional. Ze kon het niet langer opbrengen niets op te bouwen en had
inmiddels haar huidige partner Roland
Blom ontmoet en heeft voor haar relatie
gekozen. Bovendien leef je als golfer in
een tunnel, dat moet ook anders bereik
je niks. Ze begon met schilderen omdat
ze hoopte dat het de passie voor het witte
doek eenzelfde proces is als golf, bovendien even onvoorspelbaar. De Friese
golfster heeft ook in haar schilderkunst
een groot gevoel voor ambitie. Ze kan
er veel in kwijt: “Schilderen is een ﬁjne
bezigheid. Ik doe het graag. Ik vind het
ﬁjn ergens aan te werken waarbij de perfectie nooit bereikt wordt, maar waar je
wel naar kan streven het maximale uit je
capaciteiten te halen. Het is net golf, het
is een proces van doelgericht te werk te
gaan, waarbij kleine stappen je steeds
vaardiger maken, dit vereist doorzettingsvermogen en geduld.’’
De vader van De Boer bleek achteraf een
inspiratiebron. “Vooral het visuele heb
ik van hem. Hij kon goed schilderen. Ik
schilder elke dag, ik oefen veel. Ik ben
een autodidact, maar ik probeer mezelf
steeds nieuwe dingen te leren. Momenteel schilder ik veel handen.”
Het idee om als golfster clubhuizen van
golfbanen te schilderen is mooi en ontroerend. Zo blijft de Boer nog even dicht
bij het golf. “Het is leuk om clubhuizen
te schilderen op de banen waar ik heb
gespeeld. Sommige banen hebben een

Een aantal jaar geleden heeft ze nog met
de gedachte gespeeld iets voor het dames
golf in Nederland te kunnen betekenen
samen met haar collega’s Mette Hageman en Liz Weima. Dit is niet tot iets
concreets gekomen helaas. Dat is mede
te danken aan de houding van de NGF
vind ik. Het zou mooi geweest zijn de opgedane kennis en ervaring te delen met
de toekomstige generatie.

Marjan de Boer op golfclub Amstelborgh in
Amsterdam

Marjan de Boer
Geboren 1961 Drachten
1985 diploma Mensendieck
Twee keer Nationaal Strokeplay Kampioen
2004 Nationaal Matchplay Kampioenschap
2004 tot 2009 bestuurslid van de PGA
Holland voor damesgolf
Top – 5 plaatsen op de Ladies Tour
Introductie door De Boer van de
Eschauzier-Cup: een selectie van de
NGF dames spelen tegen een selectie van de dames professionals van de
PGA Holland
Voor werk en exposities van De Boer:
www. marjandeboer.nl

